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ممخص البحث
الحمد هلل والصالة والسالم عمى رسول اهلل وعمى آلو وصحبو ومن وااله .
إن ىذا البحث (أحكام الجائزة وبعض التطبيقات عمييا) يتكون من مبحثين األول
الجائزة تعريفيا لغة واصطالحاً والنصوص الواردة فييا وبعض األلفاظ ذات الصمة

بيا .والمبحث الثاني :بينا فيو حكم الجائزة في الفقو اإلسالمي وشروط العمماء
لمعمل بيا ثم ذكرنا بعض الصور الحديثة لمجائزة في األمور التجارية العممية وفرقنا

بين الجائز وبين الذي فيو الضرر والقمار والربا .
وان ىذا البحث لو األىمية وذلك ألنو من صميم الواقع الذي نعيش فيو وخاصة
الواقع المرتبط باألموال .
فالحمد هلل عمى التمام والصالة والسالم عمى خير األنام سيدنا محمد وعمى آلو
وصحبو أجمعين.
المقدمة
الحمد هلل والصالة والسالم عمى رسول اهلل وعمى آلو وصحبو ومن وااله .
أما بعد ..
فان اإلسالم نظام شامل لمحياة يصمح لكل زمان ومكان واضعوُ رب األرض
والسموات العميم الحكيم  .ومن المعموم أن حاجات الناس تتنوع وتكثر وتتطور ،
واإلسالم الشك ُيواكب ىذا التطور  ،فمذا كان لزاماً عمينا أن نساىم في بيان بعض
ٕٙٙ
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األمور التي تحتاج إلى إيضاح وبيان  .ومنيا الجائزة وحكميا وصورىا عمى ضوء
الشريعة اإلسالمية الغراء.
فكان ىذا البحث مقسماً عمى مبحثين  ،عقدت األول في التعريف بالجائزة لغةً

واصطالحاً وبيان بعض النصوص الواردة فييا من الكتاب والسنة واأللفاظ ذات
الصمة بيا .

أما المبحث الثاني فكان في حكم الجائزة وشروط العمماء فييا ثم بينت صو اًر من

الجوائز في ىذا الوقت  .واني أرى ىذا الموضوع يكسب األىمية لما لو في الواقع من
أثر  ،والتعامل بو يتجدد يوماً بعد يوم فيحتاج إلى ربطو بالنبع الصافي من التشريع
اإلسالمي لنقف عمى الحكم الشرعي الذي يصمح لو .

ولقد كان لمتطور الحاصل في مناحي الحياة المختمفة وسرعة المتغيرات التي تحدث
في كافة مناحي الحياة مما اوجد تعامالت وطريقة كسب جديدة تختمف عما كان
عميو االمر من قبل فكان لزاماً عمينا ان نبحث في ىذا االطار ال لنكشف االحكام

الشرعية الجديدة وانما نوضح المستند الذي اسندت اليو ىذه التعامالت ونضعيا في

ميزان الشرع الشريف.
فالموضوع لو رواج كبير فيحتاج منا ان نبذل ما نستطيع لكي نؤدي بعض الذي
عمينا اتجاه ىذا الدين العظيم .
فأسمو سبحانو وتعالى أن يوفقنا لكل خير فيو صالح البالد والعباد  ،والحمد هلل رب
العالمين .

المبحث األول
التعريف بالجوائز وأدلة مشروعيتيا
 المطمب األول  :التعريف المغوي واالصطالحي : -1التعريف المغوي  :الجوائز جمع جائزة  ،والجوائز العطية وأصمو أن أمي اًر واقف
عدواً  ،وبينيما نير فقال  :من جاز ىذا النير فمو كذا فكمما جاز منيم واحد أخذ

الرجل
جائزة  .وفي قوليم أجاز السمطان فالناً بجائزة أصل الجائزة أن يعطي الرج ُل
َ
ٖٙٙ
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ماء ويجيزه ليذىب لوجيو  ،فيقول الرجل إذا ورد ماء لقيم الماء  :أجزني ماء  ،أي
أعطني ماء حتى أذىب لوجيي وأجوز عنك  ،ثم كثر ىذا حتى سموا العطية جائزة .
قال الشاعر :
عمى عالتهم أهمي ومالـي

فداء األكرمين بني هـال ل

هم سنوا الجوائز في معد

(ٔ)

فصارت سن ًة أخرى الميالي

 -2التعريف االصطالحي :

ليس ىناك باب خاص في كتب الفقو باسم الجوائز ولكن ىناك المسابقات

والسباق والجعالة يتضمن معنى الجائزة في كثير من صوره  ،فيمكن أن تعرف .
بقيام شخص جائز التصرف يجعل قد اًر معموماً من المال أو حاجة ذات قيمة لمن
يقوم بعمل ما أو سبق أو ربح في أمر معين .

وجاء في الكفاية في تعريف الجعالة  :أن يجعل جائز التصرف قد اًر معموماً من
(ٕ)

.

المال لمن يقوم لو بعمل خاص

وعرفيا أبو بكر الجزائري  :بأن يجعل جائز التصرف قد اًر معموماً من المال لمن يقوم
(ٖ)

لو بعمل خاص معموماً أو مجيوالً

.

فالتعريف قريب من المغوي فيي العطية  ،أي  :أن يعطي الرج ُل الرجل شيئاً.
 المطمب الثاني  :مشروعيتيا (األدلة من الكتاب والسنة) :وقد َّ
دل عمى مشروعيتيا نصوص متعددة من القرآن والسنة منيا :

ٔ -من القرآن الكريم قال تعالى ( :قالوا نفقد صواع الممك ولمن جاء بو حمل بعير
(ٗ)

وانا بو زعيم)

 .دلت ىذه اآلية الشريفة عمى أخذ المال المعد عمى شكل جائزة

وأجرة عمى الجيد المبذول وان من شرطو كفيل بو .
ٕ -من السنة النبوية الشريفة  :فقد جاء في الحديث  :من قتل قتيالً لو عميو بيِّنة

فمو سمبو . )٘(دل ىذا الحديث عمى منح القاتل في الجياد سمب القتيل ألنيا تحث
النفوس وتنيض اليمم وتحيي في النفس روح المنافسة .

ِ
بنحو ما كنت أجيزىم
ٖ -وقال  : أجيزوا الوفد

()ٙ

()ٚ

اعطاء الوفد جائزتيم واكراميم في الضيافة وغيرىا
ٗٙٙ

.

 .ىذا الحديث يدل عمى
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وجاء في المسابقة قال  : ال سبق إال في ٍ
ٍ
خف أو ٍ
نصل
حافر أو
ََ
()ٜ
والسََّبق  :اسم لممال الذي ُيرصد لممسابقة .
وجاء أن النبي َ  : سَّبق بالخيل وراىن وفي لفظ َّ 
ق بين الخيل وأعطى
سب َ
()ٛ

السابق

(ٓٔ)

.

.

 -المطمب الثالث  :األلفاظ ذات الصمة بالجائزة :

وقد وقفت عمى جممة من األلفاظ ليا صمة وثيقة بالجائزة وىي :
(ِ )1
الع َدةُ :

ىي الوعد قال الشاعر  :وأخمَفو َ ِ
وع ُدوا  .أراد ِع َدة األمر فحذف
ك ع َد األمر الذي َ
الياء عند اإلضافة(ٔٔ)  .ويقال  :أرض و ِ
جي خيرىا من النبت(ٕٔ) .
ر
:
ة
د
اع
ٌ
َ
ُ َ
 -وفي اصطالح الفقهاء :

قال القرطبي  :ىي اإلعالن عن رغبة الواعد في إنشاء معروف في المستقبل يعود
(ٖٔ)

بالفائدة والنفع عمى الموعود

.

قال ابن العربي  :فان كان القول منو وعداً فال يخموا أن يكون منوطاً بسبب كقولو ان

تزوجت اعنتُك بدينار أو ابتعت حاجة كذا أعطيتك (كذا) فيذا الزم إجماعاً من
الفقياء وان كان وعداً مجرداً فقيل يمزم بتعمقو وتعمقوا بسبب اآلية فإنو روي انيم كانوا
(ٗٔ)

.

يقولون لو نعمم أي األعمال أفضل أو أحب إلى اهلل لعممناه
ونقل القرطبي عن اإلمام مالك قولو  :فأما ِ
الع َدة مثل أن يسأل الرجل أن َييَب
لو اليب ة فيقول لو نعم  ،ثم يبدو لو اال يفعل فما أرى ذلك يمزمو وقال ابن القاسم إذا

يؤدي إليكم فإن ىذا يمزمو  ،وأما
وعد الغرماء فقال أشيدكم أني قد وىبت لو من أن ّ
أن يقول نعم أنا أفعل ثم يبدو لو  ،فال أرى عميو ذلك .
قال القرطبي  :أي ال يقضي عميو بذلك  ،فأما في مكارم األخالق وحسن المروءة
صدق وعده ووفى بنذره فقال ( :اوالئك الذين
فنعم وقد اثنى اهلل تعالى عمى من َ
صدقوا واوالئك ىم المتقون)(٘ٔ)  ،وقال تعالى  ( :انو كان صادق الوعد وكان رسوال
()ٔٚ()ٔٙ

نبيا)

.

٘ٙٙ
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فالوعد ىو تصرف شرعي قولي يتم بإرادة الشخص يتعيد بأن يسدي لغيره معروفاً

بدون مقابل ويكون في المستقبل ال في الحال .
( )2الجعالة :

الج َعالةُ ُ :مثمثة (أي بضم الجيم وفتحيا وجرىا) ما يعطاه اإلنسان
الجعل  ،و ُ
لغة من ُ
عمى أمر يفعمو(. )ٔٛ

وفي االصطالح الشرعي  :أن يجعل جائز التصرف قد اًر معموماً من المال لمن يقوم
لو بعمل خاص معموماً أو مجيوالً  .مدة معمومة أو مجيولة  ،كرد عبد آبق فيقول
()ٜٔ

من وجد عبدي اآلبق فمو كذا  ،أو بناء حائط ونحو ذلك

.

وال يخفى أن الفقياء يستعممون لفظ الجعل مرادفاً لمعوض أو السبق أو المسابقة وقد
تتداخل في بعض األبواب واهلل أعمم .

( )3الهدية :
ىد ٍاو  ،و ِ
أىدى
داوي  ،وتكسر الواو َو َ
لغة  :اليَ ِدَّيةَ ُ :
كغبية  ،ما أتحف بو َى َدايا َ
وى َ
الي ِدَّية  ،وى َّداىا و ِ
الم ْيدي األناء ييدي فيو(ٕٓ) .
َ
َ
واصطالحاً  :ىي تمميك المال في الحياة بغير عوض وىو من األمور المندوب
إلييا(ٕٔ)  .وقد َد َّل عمييا قولو تعالى ( :واني مرسمة الييم بيدية فناظرة بم
(ٕٕ)
حر الصدور.)ٕٖ(
يرجعون)  .ودل عمييا قولو  : تيادوا فإن اليدية تذىب َو َ
قال القرطبي  :كان النبي  يقبل اليدية ويثيب عمييا وال يقبل الصدقة وكذلك كان

سميمان (عميو السالم) وسائر األنبياء صموات اهلل عمييم أجمعين .
وقال وأما اليدية المطمقة لمتحبب والتواصل فإنيا جائزة من كل أحد وعمى كل حال
وىذا ما لم يكن من مشرك وىو أمر مختمف فيو بين العمماء بين النسخ وعدمو .
وقال القرطبي  :اليدية مندوب إلييا وىي مما تورث المودة وتذىب العداوة وقد ثبت
أن النبي  كان يقبل اليدية  ،وفيو األسوة الحسنة  ،ومن فضل اليدية مع اتباع
السنة أنيا تزيل ح اززات النفوس وتكسب الميدي والميدى إليو رّنة في المقاء
والجموس(ٕٗ)  .واليدية قريبة من اسم العطية والجائزة ىي عطية فالمعاني متقاربة.
ٙٙٙ
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( )4المكافأة :

في المغة ىي مصدر كافأ يقال كافأت الرجل أي فعمت بو مثل ما فعل بي(ٕ٘).
()ٕٙ

وعرفيا الجرجاني بأنيا  :مقابمة اإلحسان بمثمو أو زيادة
َّ

 ،وعند النظر في

الجوائز وصورىا ومعانييا نجد أنيا قد تكون عمى صورة مكافأة .

السبق :
(َّ )5

يسبق سبقاً والسََّبق الشيء الذي ُيسابق عميو(.)ٕٚ
بفتح السين والباء مصدر سبق
ُ
قال ابن قدامة (رحمو اهلل) السَّبق بفتحيا  :الجعل المخرج في المسابقة(. )ٕٛ

لمسمى واحد وىو المال الموضوع
وعمى ضوء ذلك يتضح أن السبق والجائزة اسمان
ّ
في السباقات غير أن لفظ الجائزة أعم من السَّبق .

المبحث الثاني
حكم الجائزة  ،وضوابطيا  ،وتطبيقاتيا
وفيو ثالثة مطالب :
 -المطمب األول  :حكم الجوائز في الفقو اإلسالمي :

بعد النظر والتتبع في الكتب المعتمدة تبين لنا أن الجوائز كانت عمى الغالب في
المسابقات ،ثم أخذت تتوسع في الوقت الحاضر  .فمذلك البد من الكالم حول
المسابقات وأقوال العمماء فييا ثم نبين الجوائز في الوقت الحاضر وحكم الفقياء فييا،
()ٕٜ

واجراء بعض التطبيقات عمييا  .أجمع العمماء عمى جواز المسابقة بغير عوض

الخف والحافر والنصل عمى ضوء الحديث
 ،وقصرىا اإلمام مالك والشافعي عمى ُ
الشريف  :ال سبق إال في ٍ
خف أو ٍ
حافر أو نصل. )ٖٔ( )ٖٓ(
ََ

قال ابن حجر العسقالني " :وخصو بعض العمماء بالخيل وأجازه عطاء في كل
(ٕٖ)

شيء"

.

واتفق الفقياء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابمة عمى جوازىا بعوض بشرط
(ٖٖ)

أن يكون من غير المتسابقين كالسمطان ومن يقوم مقامو
ٙٙٚ

 .وجوز اإلمام أبو
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حنيفة والشافعي وأحمد المسابقة إذا كان من أحد المتسابقين ،وكذا إذا كان معيما
(ٖٗ)

ثالث محمل

 .وحكي عن مالك أنو ال يجوز ألنو قمار  ،وسأل أشيب مالك ًا عن
(ٖ٘)

المحمل قال ال أحبو

 .واستدل الجميور بما رواه أبو داود من حديث أبو ىريرة

فميس
 أنو قال  :من ادخل فرساً بين فرسين يعني وىو ال يؤمن أن يسبق َ 
بقمار ومن أدخل فرساً بين فرسين وقد ِ
أم َن أن يسبق فيو قمار.)ٖٙ(
قال اإلمام العيني  :فميذا يشترط أن يكون فرس المحمل أو بعيره مكافياً بفرسييما أو
بعيرىما وان لم يكن مكافئاً كان أحدىما بطيئاً فيو قمار  .وقال محمد بن الحسن

ادخال الثالث إنما يكون حيمة إذا توىم سبقو  ،ىذا ويشترط في المسابقة في الحيوان
()ٖٚ

تحديد المسافة وكذا في المناضمة بالرمي

 .واستدلوا بما رواه البخاري من حديث

ض ِّمرت
ابن عمر (رضي اهلل عنيما) قال  :سابق رسول اهلل  بين الخيل التي قد ُ
()ٖٛ

فأرسميا من الحفياء وكان أمرىا ثنية الوداع  ..

.

قال ابن حجر (رحمو اهلل) في الحديث مشروعية المسابقة وأنو ليس من العبث بل
من الرياضة المحمودة الموصمة إلى تحصيل المقاصد في الغزو واالنتفاع بيا عند
()ٖٜ

الحاجة وىي دائرة بين االستحباب واإلباحة بحسب الباعث عمى ذلك

.

وقال القرطبي  :ال خالف في جواز المسابقة عمى الخيل وغيرىا من الدواب وعمى
األقدام وكذا الترامي بالسيام واستعمال األسمحة لما في ذلك من التدريب عمى
(ٓٗ)

الحرب

.

وعمق ابن حجر عمى رواية البخاري ىذه بقولو بأن البخاري لم يتعرض في ىذا
الحديث لممراىنة عمى ذلك لكن ترجم الترمذي لو (باب المراىنة عمى الخيل) ولعمو
أشار إلى ما أخرجو أحمد من رواية عبد اهلل بن عمر المكبر عن نافع عن ابن عمر
(ٔٗ)

ان رسول اهلل  سابق بين الخيل وراىن

.

 المطمب الثاني  :ضوابط وشروط الجائزة :وضع العمماء ضوابط وشروط لمجوائز  ،ىذا بيانيا :

ٙٙٛ
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سبق بين
سبق يعطيو الوالي أو الرجل غير الوالي من مالو تطوعاً بو وذلك مثل أن ُي ّ
الخيل من غاية إلى غاية  ،فيجعل لمسابق شيئاً معموماً فما جعل ليم كان ليم  ،وىذا

وجو ليس فيو عمة .

يجمع وجيين  ،وذلك أن يكون الرجالن يريدان أن يستبقان بفرسييما ويريد كل واحد
منيما أن يسبق صاحبو  ،ويريدان أن يخرجا سبقين من عندىما  ،وىذا ال يجوز
حتى يدخال بينيما ُمحم ٌل فارس أو أكثر ويكون كفؤاً لمفارسين ال يأمنان أن يسبقيما
فاذا كان بينيما محمل أو أكثر فال بأس أن يخرج كل واحد منيما ما تراضيا عميو .
ويجري بينيما المحمل  ،فان سبقيما المحمل كان ما أخرجاه جميعاً لو  ،وان سبق

أحدىما المحمل أحرز السابق ما لو وأخذ مال صاحبو وان آتيا مستويين لم يأخذ

واحد منيما من صاحبو شيئاً .

أن ُيسبق أحد الرجمين صاحبو فيكون السبق منو دون صاحبو وان سبقو صاحبو كان
لو السبق وان سبق صاحبو صاحبو لم ُيغرم صاحبو شيئاً وأحرز ىو مالو وال يجوز
أن يجري الرجل مع الرجل يخرج كل واحد منيما سبقاً ويدخمون بينيما محمالً اال

والغاية التي يجريان منيما  ،والغاية التي ينتييان إلييا واحدة  ،وال يجوز أن ينفصل
(ٕٗ)

احدىما عن اآلخر بخطوة واحدة

.

ولمعالمة اإلمام ابن القيم (رحمو اهلل تعالى) تفصيل بديع في ضوابط وشروط الجوائز
 ،وقد أتيت بكالمو – مع طولو – ألىميتو :
فقال رحمو اهلل المغالبات في الشرع تنقسم ثالثة أقسام :
رد والشطرنج  ،فيذا يحرمو
كالن ْ
القسم األول  :ما فيو مفسدة راجحة عمى منفعتو ّ
الشارع وال ُيبيحو  ،إذ مفسدتو راجحة عمى مصمحتو وىي من جنس مفسدة السُّكر ،
وليذا قرن اهلل تعالى بين الخمر والقمار في الحكم وجعميما قريني األنصاب واألزالم،
وأخبر أنيما رجس وانيما من عمل الشيطان وأمر باجتنابيما وعمق الفالح باجتنابيما
وتيدد من لم ينتو عنيا .
وأخبر انيا تصد عن ذكره وعن الصالة ّ
القسم الثاني  :عكس ىذا وىو ما فيو مصمحة راجحة وىو متضمن لما ُّ
يحبو اهلل
ورسولو  ،معين عميو ومفض إليو فيذا شرعو تعالى لعباده وشرع ليم األسباب التي
ٜٙٙ
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تعين عميو وترشد إليو  .وىو كالمسابقة عمى الخيل واإلبل الذي يتضمن االشتغال
بأسباب الجياد وتعمم الفروسية واالستعداد لمقاء أعدائو واعالء كممتو ونصر دينو
وكتابو ورسولو  ،فيذه المغالبة تطمب من جية العمل ومن جية أكل المال بيذا
العمل الذي يحبو اهلل تعالى ورسولو  ،ومن الجيتين معاً.

جوزه الشارع بالرىان تحريضاً لمنفوس عميو فان النفس يصير ليا داعيان
وىذا القسم ّ
 :داعي الغمبة وداعي الكسب  ،فتقوى رغبتيا في العمل المحبوب هلل تعالى ورسولو
فعمم أن أكل المال بيذا النوع أكل لو بحق ال بباطل .
وأما القسم الثالث  :وىو ما ليس فيو مضرة راجحة وال ىو أيضاً متضمن لمصمحة
راجحة يأمر اهلل بيا ورسولو  فيذا ال ُيحرم وال يؤمر بو  ،كالصراع  ،والعدو
والسباحة وحمل األثقال ونحوىا .
فيذا رخص فيو الشارع بال عوض إذ ليس فيو مفسدة راجحة ولمنفوس فيو
استراحة واجمام  ،وقد يكون مع القصد الحسن عمالً صالحاً  ،كسائر المباحات التي

تصير بالنية طاعات  ،فاقتضت حكمة الشرع الترخيص فيو لما يحصل فيو من

إجمام النفس وراحتيا واقتضت تحريم العوض فيو إذ لو إباحتو بعوض التخذتو

النفوس صناعة ومكسباً فالتيت بو عن كثير من مصالح دينيا ودنياىا(ٖٗ).

ولكن ىناك جوانب فييا معنى الجياد منيا مراىنة أبي بكر الصديق  لكفار قريش
في مسألة انتصار الروم عمى الفرس الواردة في قولو تعالى (الم*غمبت الروم * في

ادنى االرض وىم من بعد غمبيم سيغمبون)

(ٗٗ)

فيو  قد راىنيم عمى أن الروم
(٘ٗ)

سيغمبون الفرس في بضع سنين أي أقل من العشر وكان الرىن من الجانبين

.

أما ادعاء أن ىذه المراىنة من أبي بكر كانت قبل تحريم الرىان فقد رده ابن القيم
(رحمو اهلل) بقولو " :وال يصح أن يقال  :ان قصة الصديق منسوخة بتحريم القمار.
فان القمار ُحِّرم مع تحريم الخمر في آية واحدة والخمر ُحِّرمت ورسول اهلل 
محاصر بني النضير وكان ذلك بعد أحد بأشير وأحد كانت في شوال سنة ثالث
بغير خالف  .ثم قال وىذه الغمبة من الروم لفارس كانت عام الحديبية بال شك ومن
()ٗٙ

قال كانت عام وقعت بدر فقد وىم لما ثبت في الصحيح

ٓٙٚ
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قال ابن القيم وىذه المراىنة من رسول اهلل  والصديق ىي من الجياد الذي ُيظير
اهلل بو دينو ويعزه بو فيي من معنى الثالثة المستثناة في حديث أبي ىريرة  ولكن
تمك الثالثة جنسيا ُيعد لمجياد بخالف جنس الصراع  ،فإنو لم يعد لمجياد وانما
يصير مشابياً لمجياد إذا تضمن نصرة الحق واعالئو كصراع النبي  ركانة .

وىذا كما أن الثالثة المستثناة إذا أريد بيا الفخر والعمو في األرض وظمم الناس كانت
مذمومة  ،فالصراع والسباق باألقدام ونحوىا إذا قصد بو نصر اإلسالم كانت طاعة
()ٗٚ

.

السَبق بو حينئذ أخذاً بالحق ال بالباطل
وكان أخذ َ
وفي ضوء ما تقدم من كالم العمماء تبين لنا بأن الجوائز ال يحق أخذىا إال أن تكون
خالية من القمار والربا وال يكون فييا غرر وال جيالة  ،وأن المعطي ليذه الجائزة
يكون مالكاً ليا قاد اًر عمى تسميميا واجب الوفاء بيا إذا ُوعد بيا وان تكون الجائزة
مباحة يمكن التصرف بيا .
 المطمب الثالث :بعض التطبيقات المعاصرة عمى الجوائز :
 -1ان تكون الجائزة معمومة يستطيع كل فرد الحصول عميها :

وصورتيا  :ان تشتري كيس شاي وفي داخمو كوب أو تشتري كرتون حميب

وبداخمو كرة أطفال ونحو ذلك وىذه الجائزة تكون موجودة داخل العمبة  ،وقد تأخذ
ىذه الجائزة صورة مال عيني (صحون  ،كؤوس) أو صورة مال نقدي (خصم بحسب
المبمغ أي خصم كمية)

()ٗٛ

ىذه الجائزة أو النوع من الجوائز جائز ألنيا عبارة عن

ىدية بمثابة تخفيض أو خصم من سعر السمعة يحصل عميو كل من اشترى ىذه
السمعة .
وأيضاً النتفاء الغرر  ،فالجائزة معمومة لممشتري وقد دخل وىو يعمم بيذا  ،ان شاء
أقدم عمى الشراء وان شاء أحجم وال شيء في ذلك .

واذا كانت الجائزة ليست بداخل السمعة وانما كانت خارج ىذه السمعة وكانت ىذه
الجائزة معمومة فالحكم فييا الجواز كذلك .
 :2ترويج السمع الكاسدة:
ٔٙٚ
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صورتيا  :ان يتم دمج سمعتين  ،فأصبحت ذات سعر ُم َّ
وحد ال عمى سبيل اليدية ،
أو التخفيض  ،بل عمى سبيل ترويج السمع الكاسدة  ،وارغام المشتري عمى شراء ىذه
السمعة الكاسدة التي ضمت إلى السمعة الرائجة  ،فيذا العمل ال يصح  ،ألن مبنى
البيع عمى التراضي  ،وىنا لم يوجد التراضي  ،وقد قال اهلل تعالى ( :يا اييا الذين
امنوا ال تأكموا اموالكم بينكم بالباطل اال ان تكون تجارة عن تراض منكم وال تقتموا
()ٜٗ

انفسكم ان اهلل كان بكم رحيما)
(ٓ٘)

منو

 ،وقولو  : ال يحل مال امرئ إال بطيب نفس

.

 -3ان تكون الجائزة غير معمومة :
وصورتيا  :ان تكون ىناك سمعة وبداخميا سمعة ال يعرف عنيا شيء وعن قيمتيا .
فال يجوز التعامل معيا ألن فييا الجيل  ،والجائزة ليا تأثير عمى سعر السمعة .
وكذلك التغرير بالمشتري لشراء ىذه السمعة ألنو يتوىم أن بداخل ىذه السمعة جائزة
كبيرة ونحو ذلك وىذا التغرير من األمور المحرمة التي نيى اهلل سبحانو وتعالى عنيا
 .وكذلك فييا اإلسراف فالمشتري قد ال يشتري السمعة لذاتيا وانما لمجائزة .
 -4بطاقات التخفيض المجانبة :

وصورتيا  :ان يقوم المحل بمنح البطاقة مجاناً لمن يشتري منو بمبمغ معين أو أن
المحل يعطي خصماً فورياً (بدون بطاقة) لمن تزيد مشترياتو عن كذا وكذا فيذه

الصورة جائزة .ألن األصل في المعامالت الحل فال ينتقض ىذا األصل إال بدليل

صحيح صريح .
 -5إذا كانت الجائزة مشروطة بالشراء بسعر معين :
وصورتيا  :انو من اشترى من المحل الفالني بيذا السعر حصل عمى الجائزة  ،واال
فال  ،كأن يقول البائع من يشتري (ٓٓ٘ ألف دينار) فمو جائزة بخمسين ألف دينار
ومن يشتري (ٓٓ ٙألف دينار) فمو جائزة (ٓٓٔ ألف دينار) وىكذا .
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وىذا النوع من المسابقات محرم  ،سواء أكانت الجائزة معمومة أم غير معمومة ،
وسواء أزاد في السعر أم لم يزد لألسباب اآلتية :
ان فييا تغري اًر بالمشتري حتى يشتري بيذا المبمغ  ،ليحصل عمى الجائزة وىو في
األصل لم يكن يريد الشراء بيذا المبمغ .

أن السمع في الغالب ال يمكن ضبطيا بسعر معين  ،فقد تزيد  ،وقد تنقص والجائزة

التي َّ
قدرىا بالمبالغ الذي حدده ىي من السمع غالباً  ،والسمع ال يمكن ضبطيا
الختالفيا ما بين الزيادة والنقصان .

ان في ىذه المسابقة دعوة إلى اإلسراف  ،فالمشتري عندما يشتري بيذا المبمغ قد ال
يكون مريداً لمشراء بيذا المبمغ وانما الحصول عمى الجائزة  ،وقد ال يكون محتاجاً
ليذه السعمة التي اشتراىا  ،إنما الغرض في شرائيا ىو الجائزة  ،فيرمي ىذه السمعة

لعدم حاجتو إلييا فيكون ىذا فعالً محرماً قال تعالى (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل
(ٔ٘)

مسجد وكموا واشربوا وال تسرفوا انو ال يحب المسرفين)

.

إن في القول بالتحريم سداً لمذريعة أي ذريعة أخذ المال الحرام واهلل أعمم .
 -6إذا قال البائع من اشترى مني كذا فمه جائزة كذا :
وصورتيا  :كأن يقول صاحب أجيزة التبريد  ،من اشترى ثالجة من كذا  ،فمو جياز
من نوع كذا مبيناً أوصافو دون زيادة في السعر األصمي لمسمعة .

وحكم الجائزة في ىذه الحالة ىو الجواز وتكون عبارة عن ىدية أو تخفيض في

السمعة عمى شكل جائزة معينة ُيعطاىا  .فإن كالً من السمعة والجائزة معمومةٌ
لممشتري ولممشتري اإلرادة واالختيار ان شاء اشترى وان شاء لم يشتر  .والجائزة لم
تختص بأحد دون أحد من المشترين بل إن كان من اشترى ىذه السمعة يحصل عمى
الجائزة التي ىي في األصل عبارة عن ىدية .
الجوال :
 -7رسائل شركات َّ

ال
وصورتيا  :أرسل رسالة إلى كذا بواسطة الرقم كذا تحصل عمى جائزة كذا مث ً
رصيد لمدة كذا أو سيارة فيذا ال يجوز وذلك ألن :
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فيو تغري اًر ومخادعةً وخسارةً في رصيد الشخص .
ظاىر يفضي إلى القمار والحرام وبالنتيجة ال ينال المشارك شيئاً إال خسارة
فيو جي ٌل
ٌ

مالو .

الخاتمة

في ضوء النصوص الشرعية المتقدمة  ،وأقوال عمماء األمة المعتبرين  ،تبين لنا أن

ىناك صو اًر تندرج تحت حكم الجواز  ،وصو اًر تندرج تحت المنع  ،وىذه ىي الشروط
الالزم توفرىا لجواز التعامل بالجوائز :

أن تكون ىذه الجوائز المقدمة من قبل أشخاص مجرد تبرع حتى تأخذ حكم ِ
الع َدة

والجعالة واليدية والعطية .

أن ينتفي عن الجائزة الجيالة والغرر فتكون معمومة لممشتري أو المتسابق برؤية أو
وصف كا ٍ
ف.
أن تكون الجائزة من األعيان والمنافع المباحة دون المحرمة شرعاً .

أن ال تكون الجائزة الموجودة مع السمعة سبباً في زيادة سعر السمعة .

أن ال يكون ىناك تغرير أو إكراه لممستيمك وتفضي إلى الحرام واإلكراه .

ويمكن أن نجعل مقياساً لطيفاً في التعامل مع الجوائز وأخذىا  ،وىو شروط (السالمة
والغنيمة) لممشتري.

وعمى ضوء ذلك يمكن اجمال القول في اىم النتائج التي توصمت الييا:
*ان الجوائز المقدمة عمى شكل تبرع يمكن لمشخص اخذىا واالستفادة منيا وانيا
كاليدية والجعالة والعطية.
*جواز اخذ ما تمنحو المحالت الكبيرة من بطاقات لمن يكرر الشراء من اجل
الحاجة والعوز وليس من اجل الجائزة.
*جواز ما تمنحو المحالت من جائزة لمن يشتري حاجة معينة دون الزيادة في
السعر.
*عدم جواز الجوائز التي فييا المخادعة كجوائز الجوال التي تؤدي الى الخسارة في
الرصيد فتفضي الى القمار .واهلل اعمم بالصواب.
ٗٙٚ
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Abstract
Praise be to God and prayer and peace be upon the
Messenger of Allah and his family and his companions and
allies.
This research (Judgments of the Prize and some
Applications on It) consists of two sections :
ٙٚ٘
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The first section is (the prize ; its linguistical and idiomatic
definition , the texts contained therein , and some wordy
associated with it .
The second section : We show in it (the Judgment of the
prize) in the Islamic jurisprudence and the scientist's conditions
to work out with it . Then , we mentioned new views for the
(prize) concerning the practical commercial matters and we
distinguished between (the prize) and the other that has damage
, gambling and usury .
This research is very important because it is at the heart of
reality which we live in nowadays especially the reality which
associated with money .
Praise be to God and prayer and peace be upon his
messenger , Mohammed and his family , and his companions
and allies .

الهوامش
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عيسى ابن سورة الترمذي (ت ٕٜٚىـ)  ،تحقيق  :عبد الوىاب عبد المطيف  ،مطبعة
المدني  ،القاىرة  ،رقم الحديث (ٕ٘ ، ٕٔٓ/ٖ : )ٔٚفي الجياد باب ما جاء في
الرىان والسبق  .قال الترمذي ىذا حديث حسن وصححو شعيب األرنؤوط في تعميقو
عمى مسند االمام احمد ٕ ٕ٘ٙ/برقم .ٚٗٚٙ
( )ٜينظر  :الفقو المنيجي عمى مذىب اإلمام الشافعي  ، ٖ٘ٔ/ٖ :د .مصطفى
الخن والدكتور  :مصطفى البغا .
(ٓٔ ) رواه أبو داود في كتاب الجياد باب في السبق  ، ٖٕٚ/ٕ :رقم الحديث
( . )ٕ٘ٚٚورواه أحمد وابن أبي عاصم وقوى اسناده الحافظ وقال في مجمع الزوائد
رواه أحمد باسنادين رجال احدىما ثقات  .ينظر  :فتح الغفار الجامع ألحكام سنة
نبينا المختار  ، ٖٔٔ/ٕٖ :تأليف  :الحسن بن احمد الرباعي  ،تح :فريق من
الباحثين  ،الناشر دار عالم الفوائد  ،طٔ ٕٔٗٚ ،ىـ وقال شعيب األرنؤوط في
تعميقو عمى مسند االمام احمد ٕ ٜٔ/برقم  ٘ٙ٘ٙاسناده ضعيف.
ٙٚٚ

مجلة ديالى 3102/

العدد الثامن والخمسون

(ٔٔ) مختار الصحاح لمرازي  ،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (تٕٔٚىـ)
(و َعد)  ، ٕٚٛ :تحقيق  :محمود خاطر  ،الناشر مكتبة لبنان  ،بيروت ،
 ،مادة َ
طٔ ٜٜٔ٘ ،م .
(ٕٔ) القاموس المحيط لمفيروزآبادي  ،مادة (وعد) . ٗٔٙ :
(ٖٔ ) الجامع ألحكام القرآن  ،القرطبي عبد اهلل بن أحمد األنصاري القرطبي
(تٔٙٚىـ)  ، ٘ٗ-ٖ٘/ٜ :طٕ ٕٓٓٓ ،م  ،دار احياء التراث العربي  ،بيروت –
لبنان .
(ٗٔ) ينظر  :احكام القرآن  ،القاضي محمد بن عبد اهلل أبو بكر بن العربي
االشبيمي المالكي (تٖٗ٘ىـ)  ، ٖٕٜ/ٚ :دار الكتب العممية  ،بيروت .
(٘ٔ) البقرة  :آية . ٔٚٚ
( )ٔٙسورة مريم  :آية ٗ٘ .
( )ٔٚالقرطبي . ٘ٗ-ٖ٘/ٜ :
(ج َعل) . ٕٕٔٙ :
( )ٔٛالقاموس المحيط لمفيروزآبادي  ،مادة َ
( )ٜٔينظر  :المحمى باآلثار البن حزم  ،عمي بن سعيد بن حزم الظاىري
(تٗ٘ٙىـ)  ، ٖٖ/ٚ :تحقيق  :لجنة احياء التراث العربي  ،دار الجيل  ،بيروت .
وروضة الطالبين  ،النووي (تٖٔٙىـ)  ، ٖٖ٘/ٗ :تحقيق  :عادل عبد الموجود ،
وعمي محمد  ،دار الكتب العممية  ،بيروت  .وكفاية األخيار في حل غاية االختصار
. ٖ٘ٚ :
(ىدي) . ٖٔٚٗ :
(ٕٓ) القاموس المحيط لمفيروزآبادي  ،مادة َ
(ٕٔ) ينظر  :روضة الطالبين  ،النووي (تٖٔٙىـ)  ، ٕٗٚ/ٗ :تحقيق  :عادل
عبد الموجود  ،وعمي محمد  ،دار الكتب العممية  ،بيروت .
(ٕٕ) سورة النمل  :آية ٖ٘ .
(ٖٕ) رواه الترمذي  ، ٗٗٔ/ٗ :رقم الحديث (ٖٕٓٔ)  ،كتاب الوالء  ،باب في

َح ِّ
ث النبي  عمى التيادي  .وقال ىذا حديث غريب من ىذا الوجو وقد تكمم بعض
ِ
حفظو وقال ابن القطان نجيح ىذا ضعيف ومنيم
أىل العمم في أبي معشر من قبل
من يوثقو .
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(ٕٗ) القرطبي . ٖٔٔ-ٖٔٓ/ٖٔ :
(ٕ٘) لسان العرب  ،ابن منظور  ،مادة (كافأ) . ٔٔٔ/ٕٔ :

( )ٕٙينظر  :كتاب التعريفات  ،الجرجاني  ،عمي بن محمد بن عمي الجرجاني :
ٕ ، ٕٜتحقيق  :إبراىيم االنباري  ،بيروت  ،طٗ  ،دار الكتاب العربي ٔٗٔٛ ،ىـ-
ٜٜٔٛم .
( )ٕٚتيذيب المغة  ،األزىري  ،أبو منصور محمد بن أحمد األزىري ، ٗٔ/ٛ :
تحقيق  :محمد عوض  ،طٔ  ،دار احياء التراث العربي  ،بيروت ٕٓٓٔ ،م .
( ) ٕٛينظر  :المغني  ،ابن قدامة المقدسي  ،شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن
أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (تٕٙٛىـ)  ، ٗٛ/ٖٔ :دار النشر،
بيروت – لبنان .
( ) ٕٜينظر  :األم  ،لإلمام الشافعي  ،محمد بن إدريس الشافعي (تٕٗٓىـ) :
٘ ، ٘٘ٔ/تحقيق  :د .رفعت فوزي عبد المطمب  ،الناشر الرسالة دار الوفاء ،
بيروت  ،وفتح الباري شرح صحيح البخاري  ،أحمد بن حجر العسقالني (تٕ٘ٛىـ)
 ، ٖٛ/ٙ :تحقيق  :عبد العزيز بن باز  ،دار الحديث  ،القاىرة  .وعمدة القارئ شرح
صحيح البخاري  ،لمعيني  ،بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني
(ت٘٘ ٛىـ)  ،الناشر محمد أمين  ،بيروت  .وبمغة السالك ألقرب المسالك إلى
مذىب اإلمام مالك  ، ٖٕٚ/ٔ :مطبعة البابي الحمبي  ،القاىرة .
(ٖٓ) سبق تخريجو .
(ٖٔ) ينظر  :بمغة السالك ألقرب المسالك إلى مذىب اإلمام مالك ، ٖٕٚ/ٔ :
واألم ،الشافعي  ، ٔ٘ٔ/٘ :وفتح الباري . ٛٗ-ٖٛ/ٙ :
(ٕٖ) ينظر  :األم  ،الشافعي  ، ٘٘ٔ/٘ :وفتح الباري  ،ابن حجر العسقالني :
. ٖٛ/ٙ
(ٖٖ) ينظر  :بدائع الصنائع في غريب الشرائع  ،لمكاساني  ،أبو بكر بن مسعود
(ت٘ٛٚىـ)  ، ٖٓ٘/٘ :تح  :محمد عدنان ياسين  ،طٕ  ،دار احياء التراث
العربي ،بيروت ٜٜٔٛ ،م  ،وبمغة السالك ألقرب المسالك مذىب اإلمام مالك :
ٔ ، ٖٕٚ/واألم  ،الشافعي  ، ٖ٘٘/٘ :والمغني  ،ابن قدامة المقدسي . ٗٛ/ٖٔ :
ٜٙٚ
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(ٖٗ) ينظر  :عمدة القارئ لمعيني  ، ٖٖٗ/ٕٔ :األم  ،الشافعي  ، ٘٘ٔ/٘ :والعدة
في شرح العمدة  ،بياء الدين المقدسي . ٖٜٛ/ٔ :
(ٖ٘) ينظر  :بمغة السالك ألقرب المسالك مذىب االمام مالك ٔ ٖٕٚ/وتفة
االحوذي بشرح جامع الترمذي،محمد عبد الرحمن عبد الرحيم المباركفوري ابو العالء
ٕ ٖٕٛ/والعدة شرح العمدة لبياء الدين عبد الرحمن بن ابراىيم المقدسي ٖٜٔٛ/
مؤسسة قرطبة طٔ ٕٔٗٔه
( )ٖٙرواه أبو داود سميمان بن األشعث السجستاني (تٕ٘ٚىـ)  ، ٖٓ/ٖ :دار
احياء التراث العربي  ،بيروت  .قال ابن حجر (رحمو اهلل) رواه أحمد وابو داود وابن
ماجة والحاكم والبييقي وابن حزم وصححو  ،ينظر  :تمخيص الحبير في تخريج
أحاديث الرافع الكبير  ،أبو الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر
العسقالني (تٕ٘ٛىـ)  ، ٖٜٛ/ٗ :دار الكتب العممية  ،بيروت ٜٔٗٔ ،ىـ وقال
الذىبي في تعميقو في التمخيص تابعو سعيد بن بشر عن الزىري صحيح .المستدرك
عمى الصحيحين مع تعميقات الذىبي في التمخيص ٕ ٕٔ٘/محمد بن عبد اهلل الحاكم
النيسابوري دار الكتب العممية بيروت ٜٜٓٔم تحقيق مصطفى عبد القادر عطا.
( )ٖٚعمدة القارئ  ،لمعيني . ٖٖٗ/ٕٔ :
( )ٖٛصحيح البخاري  ،فتح الباري . ٛٗ-ٖٛ/ٙ :
( )ٖٜفتح الباري . ٛٗ/ٙ :
(ٓٗ) القرطبي . ٘ٙ-٘٘/ٛ :
(ٔٗ) فتح الباري  / ٛٗ/ٙ :الترمذي  ، ٕٔٔ/ٖ :وأبو داود  ، ٖٕٚ/ٕ :رقم
( ، )ٕ٘ٚٚوفي لفظ َّ
سبق بين الخيل وأعطى السابق  ،وحسنو الترمذي وقال
الييثمي ىو في الصحيح خال قولو وراىن رواه احمد بإسنادين ورجال احدىما ثقات.
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ٘ ٗٛٓ/نور الدين عمي بن ابي بكر الييثمي رقم الحديث
ٖ٘٘ ٜالناشر دار الفكر بيروت ٕٔٗٔه.
(ٕٗ) ينظر  :األم  ،الشافعي  . ٘٘ٗ-ٖ٘٘/٘ :وبدائع الصنائع  ،الكاساني  ،أبو
بكر بن مسعود (ت٘ٛٚىـ)  ، ٖٓ٘/٘ :تحقيق  :محمد عدنان ياسين  ،طٕ  ،دار
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احياء التراث العربي  ،بيروت ٜٔٗٔ ،ىـ ٜٜٔٛ -م  .وبمغة السالك ألقرب المسالك
 ،مذىب اإلمام مالك . ٖٕٚ/ٔ :
(ٖٗ) ينظر الفروسية  ،البن القيم  ،محمد بن أبي بكر بن السعد شمس الدين ابن
القيم الجوزية (تٔ٘ٚىـ)  ، ٕٔٚ-ٜٔٙ :تحقيق  :محمد نظام الدين الفتيح ،
المدينة المنورة  ،مكتبة التراث ٔٗٔٓ ،ىـ .
(ٗٗ) سورة الروم  :آية ٔ. ٖ-
(٘ٗ) رواه الترمذي  ، ٕٔٔ/ٖ :وقال حديث حسن صحيح .
( )ٗٙالفروسية . ٕٓٛ-ٕٓٚ :
( )ٗٚالمصدر نفسو . ٕٓٗ-ٕٖٓ :
( )ٗٛالميسر والقمار  ،رفيق يونس المصري  ، ٙٚ-ٙٙ :دار العمم  ،دمشق ،
الدار الشامية  ،بيروت  ،طٔ ٖٔٗٔ ،ىـ .
( )ٜٗسورة النساء  :آية . ٕٜ
(ٓ٘) صحيح البخاري . ٔٔٙ/ٛ :
(ٔ٘) سورة األعراف  :آية ٖٔ .

المصادر
ٔ .القرآن الكريم .
ٕ .احكام القرآن  ،القاضي محمد بن عبد اهلل أبو بكر بن العربي االشبيمي المالكي
(تٖٗ٘ىـ)  ،دار الكتب العممية  ،بيروت .
ٖ .األم  ،الشافعي محمد بن إدريس الشافعي (تٕٗٓىـ)  ،تحقيق  :رفعت فوزي عبد
المطمب  ،الناشر دار الرسالة  ،بيروت – لبنان .
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ٗ .بدائع الصنائع في غريب الشرائع  ،الكاساني أبو بكر بن مسعود (ت٘ٛٚىـ) ،
تحقيق  :محمد عدنان ياسين  ،دار احياء التراث العربي  ،بيروت  ،طٕ ٜٔٗٔ ،ىـ
 ٜٜٔٛم .٘ .تاج العروس  ،لمزبيدي  ،دار احياء التراث العربي  ،بيروت ٖٔٛ٘ ،ىـ .
 .ٙتحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي  ،محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري
أبو العال  ،دار الفكر  ،بيروت .
 .ٚالتعريفات  ،الجرجاني  ،عمي بن محمد بن عمي الجرجاني  ،تحقيق  :إبراىيم
األنباري  ،الناشر دار الكتاب العربي  ،بيروت  ،طٔ ٔٗٓ٘ ،ىـ .
 .ٛتمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافع الكبير  ،أبو الفضل أحمد بن عمي بن
محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (تٕ٘ٛىـ)  ،دار الكتب العممية  ،بيروت ،
ٜٔٗٔىـ .
 .ٜتيذيب المغة  ،األزىري  ،أبو منصور محمد بن أحمد األزىري  ،تحقيق  :محمد
عوض  ،الناشر دار احياء التراث العربي  ،بيروت ٕٓٓٔ ،م  ،طٔ.
ٓٔ .الجامع ألحكام القرآن  ،عبد اهلل بن أحمد األنصاري القرطبي (تٔٙٚىـ)  ،دار
احياء التراث  ،طٕ  ،بيروت – لبنان ٕٕٓٓ ،م .
ٔٔ .روضة الطالبين  ،النووي  ،أبو زكريا يحيى النووي الدمشقي (تٙٚٙىـ) ،
بيروت .
ٕٔ .سنن أبي داود  ،أبو داود سميمان بن األشعث السجستاني األزدي (تٕ٘ٚىـ) ،
تحقيق  :محيي الدين عبد الحميد  ،طٔ  ،المكتبة العصرية .
ٖٔ .سنن الترمذي  ،أبي عيسى محمد بن عيسى  ،سورة الترمذي (تٕٜٚىـ) ،
تحقيق  :عبد الوىابة عبد المطيف  ،مطبعة المدني  ،القاىرة .
ٗٔ .صحيح البخاري  ،محمد بن إسماعيل البخاري (تٕ٘ٙىـ)  ،بيروت – لبنان.
٘ٔ .صحيح مسمم  ،مسمم بن الحجاج النيسابوري (تٕٔٙىـ)  ،طٕ  ،دار الفكر،
بيروت ٜٕٔٚ ،م .
 .ٔٙالعدة شرح العمدة  ،لبياء الدين عبد الرحمن بن إبراىيم المقدسي (تٕٗٙىـ) ،
تحقيق  :صالح محمد عويضة  ،مؤسسة قرطبة  ،طٔ ٕٔٗٔ ،ىـ
ٕٙٛ
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 .ٔٚعمدة القارئ شرح صحيح البخاري  ،العالمة بدر الدين أبي محمد محمود بن
أحمد العيني (ت٘٘ٛىـ)  ،الناشر محمد أمين  ،بيروت .
 .ٔٛفتح الباري شرح صحيح البخاري  ،أحمد بن عمي بن حجر العسقالني
(تٕ٘ٛىـ)  ،تحقيق  :عبد العزيز بن باز  ،رقم أبوابيا  :محمد فؤاد عبد الباقي.
 .ٜٔفتح الغفار الجامع ألحكام سنة نبينا المختار  ،تأليف  :الحسن بن احمد الرباعي
 ،تح :فريق من الباحثين  ،الناشر دار عالم الفوائد  ،طٔ ٕٔٗٚ ،ىـ.
ٕٓ .الفروسية  ،البن القيم محمد بن أبي بكر بن سعد شمس الدين ابن القيم الجوزية
(تٔ٘ ٚىـ)  ،تحقيق  :محمد نظام الدين الفتيح  ،المدينة المنورة  ،مكتبة التراث ،
ٓٔٗٔىـ .
ٕٔ .الفقو المنيجي عمى مذىب اإلمام الشافعي  ،د .مصطفى الخن  ،والدكتور
مصطفى البغا  ،دار احسان  ،ايران .
ٕٕ .القاموس المحيط  ،لمفيروزآبادي  ،دار احياء التراث العربي  ،بيروت  ،طٔ،
ٔٗٓٚىـ .
ٖٕ .كفاية األخيار في حل غاية االختصار  ،تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسين
الدمشقي الشافعي  ،حققو وخرج أحاديثو وعمق عميو  :عمي عبد الحميد أبو الخير
ووىبي سميمان  ،طٖ  ،دار الخير  ،دمشق .
ٕٗ .لسان العرب البن منظور  ،محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري
(تٔٔٚىـ)  ،الناشر دار صادر  ،بيروت  ،طٔ .
ٕ٘ .مجمع الزوائد ومنبع الفوائد نور الدين عمي بن ابي بكر الييثمي دار الفكر
بيروت ٕٔٗٔه.
 .ٕٙالمحمى باآلثار  ،عمي بن سعيد بن حزم الظاىري (تٗ٘ٙىـ)  ،تحقيق  :لجنة
احياء التراث العربي  ،دار الجيل  ،بيروت .
 .ٕٚمختار الصحاح  ،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (تٕٔٚىـ)  ،تحقيق
 :محمود خاطر  ،الناشر مكتبة لبنان  ،بيروت  ،طٔ ٜٔ٘ٔ ،م .
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 .ٕٛالمستدرك عمى الصحيحين مع تعميقات الذىبي في التمخيص الحاكم النيسابوري
محمد بن عبداهلل ابو عبد اهلل الناشر دار الكتب العممية بيروت تحقيق مصطفى عبد
القادر عطا.
 .ٕٜالمغني  ،ابن قدامة المقدسي  ،شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر
محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (تٕٙٛىـ)  ،بيروت – لبنان .
ٖٓ .منياج المسمم  ،أبو بكر جابر الجزائري  ،دار الفكر  ،بيروت  ،ط. ٛ

ٗٙٛ

